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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Serviços de Pessoal
DECRETO Nº 309, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.
Exclui por falecimento, um Servidor Público Municipal. 
O Prefeito Municipal de Sant’Ana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, e  a  vista 
da Certidão  de  Óbito nº  098871 01 55 2017 4 00080 071 0027215 91, do  Ofício  de  Registro 
Civil das Pessoas Naturais desta  Comarca,
RESOLVE excluir por falecimento, do Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, o  “Ron-
da– Padrão 2- Classe D” - ANDERSON GOULART MENDES, mat.  215041, a partir de 29 de 
setembro de 2017.

Sant’Ana do Livramento,  02 de outubro de 2017.                                               
MARIA HELENA ALVES DUARTE

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no exercício
do cargo de  Prefeito Municipal

FERNANDO GONÇALVES LINHARES       
Secretário Municipal de Administração

RVG

Geral
redacao@jornalaplateia.com

Em ação conjunta, Gabinete 
Ação Solidária e BM promovem 

cidadania e lazer no bairro Prado
Ação aconteceu no último sábado, 

dia 30. Atividade teve também 
apresentações artísticas promovidas 

pela Coordenadoria Municipal
da Juventude.

Pelotões e Brigada Militar fizeram atividades de integração com 
as crianças (Foto: Rodrigo Evaldt/AP)

Foram oferecidos testes gratuitos para a comunidade
(Foto: Rodrigo Evaldt/AP)

Capitã Karla Incert e a Primeira-Dama, Silvana Harden
(Foto: Rodrigo Evaldt/AP)

Na tarde do último sábado 
(30), o Gabinete Ação Solidá-
ria da Primeira-Dama Silvana 
Harden e a Brigada Militar 
promoveram diversas ativi-
dades de lazer e cidadania na 
Praça Diego Souza, localizada 
na Vila Marim, no Prado.

Quem esteve na ação pôde 
conferir apresentações ar-
tísticas promovidas pela Co-
ordenadoria Municipal da 
Juventude, que apresentou al-
guns dos músicos participan-
tes do I Festival de Música da 
Juventude. Além de realizar 
testes rápidos com a equipe do 
Serviço de Atendimento Espe-
cializado (SAE) e conhecer as 
ações do Centro de Referência 
da Mulher, contando com a 
presença da Patrulha Maria 
da Penha, da secretária de 
Assistência e Inclusão 

Social, Carla Saraiva e de psi-
cólogos que atuam no CRM, 
que estiveram à disposição 
da comunidade para sanar 
dúvidas.

Para as crianças, a Brigada 
Militar, através da Polícia 
Montada ofereceu passeios a 
cavalo e apresentou o teatro 
de fantoches, da Patrulha 
Escolar e o trabalho do canil 
da BM. O 7º Regimento de 
Cavalaria Montada também 
se fez presente no evento, 
com apresentações institucio-
nais do trabalho do Exército 
Brasileiro. Com o apoio da 
erva-mate Gaúcha da Serra, o 
público também desfrutou de 
mateada, com distribuição de 
erva-mate e água quente. A co-

munidade escolar também se 
fez presente, comercializando 
lanches em benefício a Escola 
Municipal Infantil Ivonete 
Leguisaman.

Desenvolvida em conjunto 
entre os dois órgãos, a ação 
apresentou os projetos “Es-
quadrão no Bairro”, da Brigada 
Militar e o projeto “Cidadania 
no Bairro”, promovido pelo 
Gabinete da Primeira-Dama. 
De acordo com a Capitã Karla 
Incerti, a ideia do evento é 
fortalecer os laços da Brigada 

Militar com a comunidade, 
apresentando outros tipos de 
ações à população. Satisfeita 
com a realização da primeira 
ação, a Primeira-Dama agra-
deceu o apoio da comunidade 
e o empenho dos voluntários 
para a realização do evento. 
Silvana destacou que a inten-
ção é promover o projeto em 
outros bairros. Inicialmente, 
a ação deve se repetir a cada 
45 dias em diferentes regiões 
da cidade, integrando ainda 
mais atividades.

O domingo (01) chuvoso 
ganhou mais vida e alegria 
para os idosos moradores da 
Casa de Assistência Sebas-
tião Perez, no Prado. Fun-
cionários e amigos da Arca 
de Noé se juntaram para 
fazer uma visita especial aos 
moradores e levaram para 
companhia alguns cachorri-

nhos que animaram a tarde 
de domingo. Os visitantes 
também levaram bolos e 
tortas para um lanche e tam-
bém um chocolate quente 
para quebrar o frio da tarde. 
O grupo se reúne em datas 
específicas para fazer as vi-
sitas e levar carinho e alegria 
para idosos.

Veterinária Arca de Noé 
faz integração com idosos 
de Asilo Sebastião Perez 

Visita aconteceu no último domingo. 
Visitantes levaram também 

cachorrinhos para socialização


